RÉGI PESTI KÖNYVKERESKEDŐK.
(Ötödik közlemény.)

V.
Kilián testvérek.
(1789-185 3.)

A KiLiÁN-féle könyvkereskedés megalapítója STACHEL József
bécsi könyvkereskedő volt, aki látva Pest rohamosan emelkedő jó
létét, ide akarta áttenni üzleti tevékenységét. 1789 április 12-én
adta be folyamodványát a pestvárosi tanácshoz, melyben rámutatott
a tanulóifjúság számának az egyetem áthelyezésével történt szapo
rodására, ami a könyvkereskedések számának szaporítását szüksé
gessé teszi ; rámutatott továbbá arra, hogy a könyvkereskedés szabad
foglalkozás, nincs a többi kereskedésekhez hasonlóan korlátok alá
vetve. A pestvárosi tanács rövidesen végzett a folyamodvánnyal,
mert már 1789 április 18-án úgy határozott, hogy nem adja meg
a kért engedélyt, mert már is sok a könyvkereskedő s a bécsi KURZBÖCK is emiatt adta fel könyvkereskedői jogát.
STACHEL nem nyugodott meg a határozatban s 1789 májusában
a város akkori felettes hatóságához, a vármegyéhez fordult kérel
mével, melyben a KURZBÖCK esetét azzal magyarázta, hogy keleti
könyvekkel akart kereskedni s azok számára Pesten nem talált
piacot. Ezt a kérvényt a vármegye jelentéstétel céljából leküldötte
a városi tanácshoz, amire a városi tanács 1789 május 23-án előadta,
hogy a városban 4 könyvkereskedőn kívül 3 könyvnyomtató és 6
könyvkötő működik, akik a legfelsőbb elhatározás értelmében köny
vekkel szabadon kereskednek. Minthogy pedig a tulajdonképeni
könyvkereskedők száma is túlnagy, a kérés elutasítását ajánlotta
azon indokolással, hogy STACHEL bécsi könyvkereskedéséből is meg
élhet s pesti megtelepedésével veszélyeztetné az itteni könyvkeres
kedők boldogulását. A vármegye ilyen értelmű javaslatot terjesztett
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a helytartótanács elé, amely azonban 1789 május 23-án mégis meg
adta a kért engedélyt azon indokolással, hogy a könyvkereskedések
számának az emelkedése a közönség hasznára van, mert a könyvek
számának emelkedésével azok ára csökken s ez előmozdítja a fel
világosodás terjedését.
Alig érkezett le a helytartótanácsi engedély, már is megmoz
dultak a pesti könyvkereskedők. Megtudták ugyanis, hogy STACHEL
KILIÁN Ádám pesti könyvkereskedősegédet kívánja társul venni
maga mellé s ezt minden áron meg akarták akadályozni. 1789 június
27-én ugyanis a helytartótanácshoz beadványt intéztek, mely
ben előadták megélhetésük nehézségeit, t. i. hogy 3 — 400 kiadó
val kénytelenek összeköttetést tartani, a szállí.ási és vámköltsé
geket viselni s mindamellett a kiadó által megszabott áraknál
többet nem kérhetnek. Előadták továbbá, hogy STACHEL József
tulajdonképen egy elbocsátott könyvkereskedősegéd, KILIÁN Ádám
számára óhajtja a könyvkereskedői jogot megszerezni, akit már is
társul vett maga mellé s akinek rossz magaviselete a városban
közismert. Azt kérik tehát a helytartótanácstól, hogy STACHEL kér
vényének eldöntése előtt tisztáztassák az ügyet, vagy legalább tartsák
vissza addig a határozatot, míg KILIÁN elleni vádjaikat igazolni tudjákA pestvárosi tanács felszólítására a vádat emelő pesti könyv
kereskedők augusztus 11-i beadványukban azt hozták fel KILIÁN
Ádám ellen, hogy 1784 február 8-án egy álarcosbálon levélhordó
kosztümben a családok közötti békés egyetértést megbontó levele
ket osztogatott s a következő éjjel több ház falára gúnyiratokat
függesztett ki ; azonfelül házasságtörést követett el s KÖPFF könyv
kereskedő özvegyét megkárosította. Állításaik igazolásául hivatkoztak
özvegy KöPFFnére s NAHM pékmesterre, kiknek kihallgatását kérték.
KÖPFF özvegye 1789 augusztus 11-én igazolta, hogy a már említett
bálon KILIÁN Ádám leveleket osztogatott s őt és férjét értelmi
szerzőkül tüntette fel; 1789 február 11-én éjjel pedig a házak falára
gúnyiratot függesztett ki, amely KöPFFnét kompromittálta. Kijelen
tette végül, hogy goromba és bárdolatlan ember, aki a WEIGAND
és KöPFF-cég különválása alkalmával őt és árváit érzékenyen meg
károsította. NAHM József pékmester 1784 február 16-án feljelentette
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a rendőrségen KILIÁN Ádámot, hogy feleségével házasságtörésen
érte s ez közbotrányra adott alkalmat, minek következtében a város
ból való kiutasítását kérte. A városi tanács 1789 augusztus 18-án
a felsorolt tényeket közölte a vármegyével, 1 a helytartótanács
azonban 1789 szeptember 25-én úgy döntött, hogy a vádakat
nem látja igazolva s különben is olyan dolgokról van szó, amelyek
nek semmi közük sincs a könyvkereskedői joghoz.
Amíg az előadottak hivatalos úton folytak, addig STACHEL
József 1789 augusztus i-én körlevélben hirdette a pesti üzlet meg
alapítását s KILIÁN Ádámnak az üzletbe társul történt befogadását.
Ugyanezen körlevélből megismerjük a STACHEL és KILIÁN közötti
összeköttetés indokait is. KILIÁN Ádám ugyanis születési helyén,
Würzburgban szolgált a bécsi STACHEL József atyjánál, akinek
Würzburgban volt könyvkereskedése, közvetlenül a pesti üzlet meg
alapítása előtt pedig STACHEL József szolgálatában állott. A STACHEL
József alapította pesti üzlet tehát kezdettől fogva STACHEL és KILIÁN
elnevezés alatt szerepelt, amint a hivatalos iratokban is így for
dul elő. 2
Hogy STACHEL József valósággal a KILIÁN Ádám számára sze
rezte meg a könyvkereskedői jogot, annak nyilvánuló bizonyítéka
az, hogy már 1794-ben ráruházta az üzletet. KILIÁN Ádám ugyan
akkor öccsét, Györgyöt vette maga mellé társul s innen kezdve az
üzlet KiLiÁN-testvérek elnevezés alatt fordul elő, amint azt SCHRAUD
Ferencnek a cég kiadásában 1794-ben megjelent Primae lineae
studii medici cimü müvéből láthatjuk. A KiLiÁN-testvérek kevésszámú
kiadványai sorában a legértékesebb GYÖNGYÖSI János magyar ver
seinek kiadása, mely 1802 és 1803-ban látott napvilágot 2 kötetben.
A KiLiÁN-testvérek életét és működését egész terjedelmében
feldolgozta SENNNOVITZ Rudolf 3 s ez érdemes dolgozat felment az
alól, hogy e feladat megoldására vállalkozzunk. Kiadói tevékeny
ségükből azonban ki kell emelnünk azokat a könyvjegyzékeket,
melyeket a német MESS-Catalogok mintájára 1798-tól kezdve ki1
2
3

Pestvárosi levéltár. Int. a. m. 3157.
Pest városi levéltár. Int. a. m. 4960.
Magyar könyvkereskedők évkönyve X. (1900.) évf. V—XLIV. 11.
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adtak, mert azokat a magyarországi bibliographiai irodalom első
szárnypróbálgatásainak kell tekintenünk. Szerény kis füzetkék voltak
ezek, amint ez időben a magyarországi könyvtermelés is szerény
volt, de hatásuk könyvkereskedelmi és irodalmi téren mégis nagy
volt. A szerkesztést SCHEDIUS Lajos pesti egyetemi tanár végezte,
ki az adatok beszolgáltatására a Pester Zeitung melléklapjaként
megjelent Literarischer Anzeigerben hívta fel a kiadókat és könyv
nyomtatókat, amely felhívásnak azonban a könyvjegyzék 1798. évi
első évfolyamának előszava szerint csupán kevesen tettek eleget.
(Unter allen Buchdruckern in Ungarn und Siebenbürgen, davon
doch weit über dreissig sind, haben wir kaum von vieren oder fünfen ihre neue Artikeln erhalten können.) Ugyanazon előszóban azt
is szépen megindokolja a szerkesztő, hogy miért nem lehetett
Magyarországon eddig ilyen könyvjegyzéket kiadni. A magyar
országi szerzők t. i. müveiket vagy a maguk, vagy valamely mecé
nás költségén nyomatták ki, a könyvkereskedőknek és könyv
nyomtatóknak nem voltak saját kiadványaik, s az előbb jelzett
módon megjelent könyvek gyakran nem is kerültek könyvárusi
forgalomba, a könyvkereskedők nem vehettek róluk tudomást.
Most változott a helyzet s a viszonyok megfelelőknek látszanak
ilyen könyvjegyzékek kiadására, amelyek a könyvkereskedés élén
kítésére és a tudományos munkálkodás előmozdítására jó szolgá
latot tehetnek.
Az első ilyen könyvjegyzék Allgemeines Verzeichnis s der in
ländischen Bücher cím alatt az 1798. évi József-napi vásáron jelent
meg s 18 oldalon összesen 19 magyar, 2 magyar-latin, 12 latin,
3 tót, 8 szerb nyelvű könyvet, 1 színmüvet és 6 térképet sorolt
fel, melyek 1797 novemberétől kezdve láttak napvilágot.
Ezeket a német nyelvű ismertetéseket LANDERER János Mihály
1798. évi «Vásári-Könyvtár» cím alatt megjelent s saját kiadványait
tartalmazó könyvjegyzékének előszavában kifogásolta s a magyar
nyelv érvényrejuttatását sürgette e téren is. Ezzel szemben az Allge
meines Verzeichniss der inländischen Bücher 1799. évi füzetének elő
szavában SCHEDIUS Lajos azzal védi az álláspontját, hogy nem csupán
az összes magyarországi könyvkereskedők született németek, hanem
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még a könyvkötők nagyobb része is, akik másodosztályú könyv
kereskedőknek tekintendők. A külföldi könyvkereskedők közül
a németekkel állunk leginkább összeköttetésben, tehát a könyvjegy
zéket is ezek igényeinek megfelelően kellett összeállítani. Hozzzá a
könyvcímek úgyis eredeti nyelven vannak közölve s a magyarországi
tudósok mindegyike tud annyit németül, hogy a beiktatott német
magyarázó szöveget megértse; irodalmi termelésünk iránt érdeklődő
külföldi tudósoktól pedig nem lehet kívánni, hogy magyarul tudjanak.
Eredetileg évenként kétszer, a József- és Lipótnapi vásárok
alkalmából kellett volna megjelenni a könyvjegyzéknek, de sem az
irodalmi termelés nem volt elegendő, sem a könyvnyomtatók nem
törekedtek új könyveiket a szerkesztővel közölni. Ennek eredménye
lőn, hogy az Allgemeines Verzeichniss második füzete csak az 1799.
évi Józsefnapi vásáron jelent meg s 26 oldalon összesen 46 magyar,
27 német, 39 latin, 1 latin-tót, 10 tót, 1 szerb s 1 román nyelvű
könyvön kívül 1 színmüvet sorolt fel. A harmadik Allgemeines
Verzeichniss az 1800. évi Józsefnapi vásár alkalmával jelent meg s
45 magyar, 15 német, 51 latin, 3 tót s 1 szerb nyelvű munkán kívül
5 térképet s 1 színmüvet sorolt fel. Ezenfelül 538 magyarországi
íróról sorolt fel személyi adatokat, kik közül 75 Pesten működött.
Az Allgemeines Verzeichniss utolsó füzete az 1802. évi Józsefnapi
vásár alkalmával jelent meg s 2 esztendő irodalmi termékeiről
számolt be. Ebben 59 magyar, 33 német, 10 latin, 1 latin-szerb,
1 tót, 9 szerb, 2 görög s 1 román könyv van felsorolva, keservesen
panaszkodik azonban a könyvnyomtatók indolenciája miatt s lelki
ismeretesebb közlésre szólítja fel őket. Ez azonban nem járhatott
eredménnyel, mert 1802-n túl ez az értékes kiadvány nem jelent meg
többé. Ez volt a magyar bibliográfia kezdete, mely SÁNDOR Istvánt
s munkára buzdította.
Ilymódon a würzburgi származású KiuÁN-testvérek, kik közül
Ádám 1796 október 29-én, György pedig 1800 április 20-án szerez
tek Pesten polgárjogot, nem csupán egy erőteljes könyvkereske
désnek vetették meg az alapját, hanem a magyarországi könyv
kereskedelemnek európai színvonalra emelése körül is nagy érde
meket szereztek.
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Ádám 1806 április 13-án kelt végrendeletében könyv
kereskedői jogát öccsére, KILIÁN Györgyre ruházta át azon indoko
lással, hogy az üzletet közösen szerezték meg. 1 Ennek alapján az
Egyetem-téren állott üzlet KILIÁN Ádámnak 1809-ben bekövet
kezett halála után KILIÁN Györgyre szállott át s ennek 1829-ben
bekövetkezett haláláig KILIÁN György neve alatt állott fenn. KILIÁN
György 65 esztendős korában halt meg s a külföldi irodalom ter
jesztésével nagy érdemeket szerzett.2 Halála után özvegye vette át
a könyvkereskedést s hosszú ideig az özvegy neve alatt állott fenn.
Amint özvegy KILIÁN Györgvné 1840 június i-én kelt kör
leveléből megtudjuk, már 1839 május i-én társul vette maga mellé
a vejét, WEBER Frigyest, ki addig a prágai KRONBERGER és WEBERcég beltagja volt s innen kezdve az üzlet mindvégig id. KILIÁN
György és WEBER név alatt állott fenn. A KILIÁN és WEBER-céget
az 1848/49. évi események következtében súlyos anyagi vesztesé
gek érték, amelyeket nem tudott többé kiheverni. Hozzájárult még,
hogy az üzletnek 42 év óta oszlopa, FRITZ Konrád Mihály 1850
április 16-án meghalt. FRITZ Konrádnak a céghez való viszonyára
fényes világosságot vet 1847 június 27-én kelt végrendelete, 3 mely
ben általános örökösévé özv. KILIÁN Györgyné legifjabb leányát,
Jozefát tette meg. Ugyanazon végrendeletben elengedte a céggel
szemben 1829 és 1839 között támadt követeléseit s érintetlenül
hagyta az 1845 június 24-én a cégnek kölcsönadott 1000 forintot.
Ugylátszik, hogy FRITZ Konrád volt az üzlet lelke s halála után
nem tudott sokáig fenmaradni, mert 1853-ban csődbe jutott s utóbb
megszűnt. Legutolsó helye a Dorottya-utcában volt, 4 itt érte a vég
zetes csapás, amely a megszűnésre vezetett.
A Kilián-cég kiágazásának tekinthetjük ifj. KILIÁN György
könyvkereskedését, melynek megnyitására 1832 január 23-án ka
pott a pestvárosi tanácstól engedélyt.5 KILIÁN az üzletet nem sokáig
KILIÁN

1
2
3
4
5

Pestvárosi levéltár. Pest a. m. 1646.
Hazai és külf. tudósítások 1819 ápr. 6-án.
Pestvárosi levéltár. Test. a. n. 5107.
HAEUFLER: Budapest, historisch-topografische Skizzen 133 1.
Tan. jegyzőkönyv.
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vitte egyedül, 1837 november i-én társul vette maga mellé ASTER
Lajost s innen kezdve KILIÁN és társa elnevezés alatt állott fenn az
üzlet. ASTER Lajos 1842 augusztus i-én kilépett ugyan a cégből,
a fenti elnevezés azonban tovább is fenmaradt. A BACH-korszak ele
jén KILIÁN üzlete az egyetemi könyvkereskedés címet kapta meg
s erre 1853 május i-én cégét KILIÁN György egyetemi könyvkereskedés-ére változtatta. 1863 január i-től fia FRIGYES is tagja lett
a cégnek s 1869 augusztus i-én egészen ő vette át az üzlet veze
tését, amely kezdettől fogva a váci-utcai BARTFRiEDER-házban
állott fenn.
KILIÁN György könyvkiadói tevékenységet is fejtett ki s üzlete
megalapításától, 1832-től 1874-ig bekövetkezett haláláig SENNOVITZ Adolf adatai szerint összesen 248 müvet adott ki, amelyek leg
nagyobb része (205) magyar volt. Kétségtelen tehát, hogy KILIÁN
György a magyar irodalom terjesztése körül számottevő munkás
ságot fejtett ki. KILIÁN adta ki 1847-ben a BAJZA József szerkeszté
sében megjelent «Ellenőr» című politikai zsebkönyvet, amelybe
PETŐFI Sándor is írt. Ugyancsak KILIÁN indította meg 1833-ban
BAJZA József szerkesztésében a Kritikai Lapokat, amely ezidőben a
magyar irodalom új irányt jelző vezérfolyóirata volt. KILIÁN adta
ki 1835-ben, majd 1842-ben BAJZA József verseit, KISFALUDY Károly
munkáinak 6 kötetes negyedik kiadását (1843—44), KAZINCZY Fe
renc leveleit (1845), VÖRÖSMARTY Mihály újabb munkáit 4 kötetben
(1840), minden munkáit 10 kötetben (1845—47) és CSÁSZÁR Ferenc
beszélyeit 2 kötetben (1846), amelyek irodalmunk legszebb emlékei
közé íw toznak. Különösen azonban az iskolakönyvek kiadása terén
voltak nagy sikerei, mert SENNOVITZ szerint 47 különböző iskola
könyv jelent meg kiadásában s ezek közül CURTIUS görög nyelv
tana, SCHULZ latin nyelvtana, O T T O francia nyelvtana, SOMHEGYI
világtörténete és NENDTWICH vegytana maradandóbb értékűek voltak.
Amilyen szerencsés volt azonban KILIÁN tankönyv-kiadásaival,
olyan rosszul járt magyar klasszikusaival, mert ez utóbbiakat egy
általán nem vásárolta a közönség s a kiadó kénytelen volt azokat
utóbb leszállított áron forgalomba hozni, hogy költségei legalább
részben megtérüljenek. TOLDY Ferenc az Új magyar múzeum L
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(1850—51) évfolyamában fájdalommal állapította meg, hogy a
magyar klasszikusok «szellemi müvei potom áron kínáltatnak» s
igyekezett a magyar irodalom barátait a kiadványok felkarolására
bírni. E felszólalásnak nem sok eredménye lehetett, mert KILIÁN
kénytelen volt ismételten olcsó kiárusítást rendezni belőlük. E szo
morú eredmények ellenére is meg kell állapítanunk, hogy KILIÁN
György működése a KiuÁNok történetében olyan fénypontot jelent,
melyből az egész magyar könyvkereskedelemre világosság és me
legség árad ki, mert meglátta a magyar klasszikusokban rejlő érté
keket s áldozatkész szeretettel munkálkodott azok terjesztésén. Klaszszikus példája annak a könyvkiadónak, ki nem az olvasóközönség
ízlése után igazodik, hogy minél jobb üzleti eredményeket érjen el,
hanem igazi értékeket igyekszik piacra hozni, hogy az olvasóközön
ségnek módot adjon a szellemi felemelkedésre.

VI.
Id. és ifj. Leyrer József.
(1799-1850.)

A szerencsétlen véget ért STROHMAYER Ignác könyvelője,
MEISZNER Ferenc, ki régebben wolfenbütteli könyvkereskedő volt,
először Budán nyitott könyvkereskedést, 1795 július 17-én azon
ban már Pestre kívánt áttelepedni. Kérését a következőkkel
támogatta: Pest városa nagymértékben fellendült, lakossága meg
szaporodott, ipara és kereskedelme felvirágzott s kétségkívül tovább
is fejlődni fog. Nem okoz kárt a meglevő könyvkereskedések
nek, mert Budán máris van üzlete s a könyvkereskedés szem
pontjából a két város egynek tekinthető. Kizárólag régi könyvek
eladásával óhajt foglalkozni s e kereskedelmi ág Pesten még nincs
képviselve, holott a műveltebb közönségnek erre nagy szüksége van.
Üzletét a Lipótvárosban óhajtja elhelyezni s így nem kél versenyre
a régi könyvkereskedőkkel, sőt a Lipótváros fejlődésére is be
folyást gyakorol. Jelenleg a zsidók és házalók foglalkoznak régi
könyvek árusításával, ami alkalmat ad a tiltott könyvek forgalomba
hozatalára, míg a nyilvános üzlet könyvállománya mindenkor könynyen ellenőrizhető.
Ezzel szemben azonban a pesti könykereskedők 1795 augusztus
28-án a következőket hozták fel : MEISZNER Ferenc csupán a W E I N GAND budai üzletének a berendezését vette meg, könyvei nincsenek.
A pesti könyvkereskedők is árusítanak régi könyveket, nem szük
séges e célból külön üzletet alapítani. A pesti könyvkereskedők száma
máris sok s félő, hogy nem tudják biztosítani a fennmaradásukat.
STROHMAYER Ignác halálával megüresedett egy könyvkereskedői jog s
ennek mielőbbi értékesítése a pestvárosi tanács kötelessége, mert a
hitelezők csupán ezúton juthatnak pénzükhöz. A PAUER-féle könyv
kereskedés is eladó s egyiket vagy másikat megvásárolhatja a folya
modó. A Lipótváros lakossága még nem elég számos egy külön
Magyar Könyvszemle. 1928. I—IV. füzet.
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könyvkereskedés eltartására s a helybeli könyvkereskedések bár
melyike megkapható készpénzfizetés ellenében, ami a szomorú gazda
sági helyzetet nyilvánvalóvá teszi.
Ezekkel szemben MEISZNER Ferenc a következőkre mutatott rá:
1794 október 31-én kelt szerződése szerint WEINGANDÍÓI nem csupán
az üzleti berendezést, hanem a könyvkereskedői jogot is megvásá
rolta. Nem vette ugyan meg WEINGAND 3—400 frt értékű könyv
állományát, van azonban 5—6000 frt értékű könyvanyaga s mód
jában áll ezt 18—20.000 frt értékűre kiegészíteni. A pesti könyv
kereskedők antiquariatusa nagyon fogyatékos, mert egy jó antiquariatusnak olyan könyveket kell tartalmazni, melyek a rendes
könyvkereskedésekből hiányzanak s ezeket bolti áron alul kell adni.
Ezzel szemben a pesti könyvkereskedők 40—50 darabot beköttetnek
régibb kiadványaikból s ezeket bolti áron árusítják a könyvkötői díjat
is hozzászámítva. Vagy bizományba vesznek 20—30 régibb könyvet
s ezeket bolti áron árusítják. Az igazi antiquarius ritka könyvekkel
kereskedik s ezeket bolti áron alul adja; de az ilyen kereskedés
csupán fejlődő városban virágozhatik, ahol nagy a forgalom. Olyan
könyveket tud az olvasóközönség rendelkezésére bocsátani, amelyek
más pesti könyvkereskedésben nem találhatók meg s nem is tudják
hozzá hasonló olcsó árakon adni. A STROHMAYER- és PAUER-féle
könyvkereskedések megvásárlására nem vállalkozhatik, mert könyv
állományuk nem felel meg az ő céljainak, miután ő kizárólag
antiquariatust óhajt nyitni. A legtöbb könyvkereskedés csupán 10 év
óta áll fenn s megnyitásukat annak idején a régibb könyvkereske
dők épen úgy ellenezték, mint most az övét ellenzik. Végül ha az
ellene felhozott érvek valósággal megállanának, akkor eddig az
összes könyvkereskedéseknek tönkre kellett volna menni.
Minthogy a pestvárosi tanács ez érvek ellenére is megtagadta
kérése teljesítését, 1795 december 24-én a helytartótanácshoz for
dult s előadta, hogy a könyvkereskedések száma nem elegendő
Pestvárosa számára, mert összesen 5 üzlet (WEINGAND, LINDAUER,
PAUER, STROHMAYER és

KILIÁN) van

a városban s a STROHMAYER

üzlete két esztendő óta zárva van. A pesti könyvkereskedés hanyat
lásának oka nem az üzletek nagy számában, hanem a könyvkeres-
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kedőkben van. Pesten t. i. állandóan nagy a vásárlóközönség, külö
nösen a főtörvényszéki ülések tartama alatt és az országos vásáro
kon, amikor is sok vidéki tartózkodik Pesten. Végül arra mutat rá,
hogy az utóbbi évek alatt több kereskedő költözött át Budáról
Pestre s ez mindig a helytartótanács engedélyével történt.
A véleményadásra felkért pestvárosi tanács 1796 február 13-án
ellenezte ugyan az átköltözési engedély megadását s azt kívánta,
hogy vásárolja meg a STROHMAYER csődtömegét vagy vegye át a
LINDAUER, illetőleg a PAUER áruba bocsátott üzletét; a helytartó
tanács azonban 1796 április 5-én úgy döntött, hogy az üzletáthelye
zést megengedi s megtiltja a pest városi tanácsnak, hogy MEISZNERÍ
a felsorolt üzletek valamelyikének az átvételére kényszerítse. 1
Amint az obisfeldei községi elüljáróság (Hessen-Homburg) 1798
július i-i átiratából, illetőleg a pestvárosi tanács 1798 július 21-iki
válaszából megtudjuk, MEISZNER 1796 augusztus 10-én feleségül vette
VALTZ Annát, az elhunyt STROHMAYER házvezetőnőjét, aki a STROH-

MAYER-hagyatékból a kassai üzletet kapta ; 1797 augusztus 21-én azon
ban már meghalt s minthogy üzletét sok adósság terhelte, az özvegy
kérésére a pestvárosi tanács vette át az üzleti ügyek rendezését.2
Mindenekelőtt az üzleti leltárt vették fel, amiből kiderült,
hogy a könyvállomány értéke 3546 frt s ezzel szemben a tartozá
sok összege 1439 frtot tett ki. A legnagyobb hitelező BLUMAÜER
Alajos bécsi könyvkereskedő volt, aki rengeteg régi könyvet adott át
bizományba MEissNERnek. A mellékelt kimutatások szerint BLUMAÜER
Alajostól vette meg MEISZNER 1796 május i-én a budai könyvkeres
kedői jogot s ezért is adósa maradt 375 frttal. Bizományi könyveket
kapott az első évben 404 frt, majd 249 frt s végül 302 frt értékben.
E bizományi könyvek között a legfigyelemreméltóbb az utolsó szál
lítmány, mely csupa magyar vonatkozású régi könyvet tartalma
zott. Kiemelendőknek tartjuk ezek közül a következő 1711 előtti
könyveket :
Jeta et décréta synodi. Posonii, 1629.
1
2

Pestvârosi levéltár. Int. a. m. 6206.
Pestvárosi levéltár. Miss. a. m. 4170.
4*
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Beschreibung des Criminalprocesses des Grafen von Nádasdy.
Wien, 1671.
BOETHIUS: Ruhmbeiorb erter und triumphleuchtender
Kriegshelm. Nürnberg, 1686.
BONTEMPI: História della rebellione d'Ungheria. Dresden, 1672.
Chronica von Wien. Frankfurt, 1692.
CoMAZzi: Coronazione del re. Vienna, 1697.
DEBRÖDI: Refutatio. Cassovia, 1690.
Exemplar reconciliatoris cum Hungaris. Patakini, 1653.
FEIGII: Wunderbarer Adlersschwung. Wien, 1694.
FERRARII: De rebus Hungaricae provinciáé. Vindobonae, 1637.
FRANCISCI: Der lang gereizte endlich aber etc. Nürnberg,
1684.
HERBERSTEIN: Moscoviter wunderbare Geschichte. Basel 1567.
Index seu compendium operis. Tyrnaviae, 1694.
Indicia Ungaricae sanctitatis. Tyrnaviae, 1692.
KITONICH: Directio. Tyrnaviae, 1700.
KRANTZÜ: Wand.ilia. Hannoviae, 1619.
Lebens-Diarium des Kaiser Leopold I. Wien, 1702.
LESSIUS: Tanatskozäs, mellyet kellyen. Pozsony, 1640.
LÖWENKLAU: Chronika türkischer Nation. Frankfurt 1590.
MUSART: Neue Wahlfahrten. Wien, 1665.
OTROKOCSI: Theologia prophetica. Tyrnaviae, 1705.
PALATII: Aquila Austriaca. Venetii, 1649.
PANNONIUS: Kriegs- undFriedensbegebenheiten.Nümberg, 1658.
PÁZMÁNY: Imádságos könyv. 1650.
PARSCHITU: Tabella Hungáriáé ducum. Wittembergae, 1702.
Posphori Austriaci. Viennae, 1690.
Relatio captivi redempti. Wien, 1689.
SZENTIVANY: Dissertationes Septem. Tyrnaviae, 1689.
SZENTIVANY: Dissertatio paralipomenonica. Tyrnaviae, 1699.
SZENTIVANY: Curiosiora. Tyrnaviae, 1697.
TRIPS: Heroes Christiani in Ungaria. Agrippae, 1688.
Fünfzehnjähriger Türkenkrieg. Hamburg, 1699.
VERNULAEI: Virtutum augustissimae. Lowanii, 1690.
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Fürstenspiegel. Prag, 1673.
WERBÖTZII: Opus tripartitum. 1628.
BLUMAÜER KREIL Antal nyűg. egyetemi tanár útján vissza
követelte a bizományba adott könyveket, amelyekből 1797 októ
ber 10-én 407 frt értékűt vissza is kapott, még mindig maradt azon
ban 807 frt követelése, amire nézve fenntartotta igényét. Bizományi
könyveket kapott MEISZNER KREIL Alajos nyűg. egyetemi tanártól
is, amiből a nevezett 1797 október 10-én 103 frt értékűt vissza
kapott. Végül HORÁNYI Eleknek is voltak bizományi könyvei
MEiszNEBnél, amelyek közül 1798 október 21-én visszakapott 50
példányt «De sacra Corona Hungáriáé» (1790), 328 példányt
«Eleutherii Pannonii mirabilia fata» (1791) és 326 példányt
«Nova memoria Hungarorum» (1792) című müveiből. Ily módon a
nagyobb hitelezők BLUMAÜER kivételével kielégítést nyertek s a
könyvkereskedés megfelelő értékesítése után az összes ügyeket sike
rült volna rendezni. Ez azonban nem történt meg, mert 1798 folya
mán hasztalan kísérleteztek az eladással, eredményt elérni nem tud
tak. Mindössze RIBAY ígért a könyvkereskedésért 450 frtot, LANDERER Mihály pedig a könyvkereskedői jogért 150 frtot, ami kevés
volt az adósságok rendezésére. Közben azonban a boltbér állan
dóan nőtt s a háztulajdonos BABICS János sürgette a fizetést. Miután
BLUMAÜER egyáltalán nem sürgette tovább követelése kifizetését,
1799 szeptember 4-én eladták a könyvkereskedést LEYRER József
bécsi könyvkereskedőnek, aki összesen 481 frtot fizetett érte. Ebből
305 frtot kapott a háztulajdonos s a többit a MEISZNER betegápolási
s temetési költségeinek fedezésére fordították. Volt MEiszNERnek
egy 12 éves törvénytelen fia is Németországban, kinek anyja lépé
seket tett, hogy a hagyatékból kapjon valamit, ez azonban az elő
adottak szerint nem sikerült.
WEINGARI:

József a kishídutcai JüNG-házban nyitotta meg üzle
tét s 1801 június /íj-én a Pester Zeitungban már hirdette azt.
Alig indult meg a LEYRER József üzlete, máris válságba jutott
egyrészt azért, mert az új tulajdonosnak nem volt megfelelő tőkéje,
másrészt hiányzottak a szükséges üzleti összeköttetései s költséges
vállalkozásokat indított meg. Ennek eredménye volt, hogy az 1806
LEYRER
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július i-i tárgyalási jegyzőkönyv szerint 22.000 forintba becsült vagyo
nával szemben 64.000 forint tartozása volt, l ami könnyelmű gazdál
kodásra vall. E rövid idő alatt keletkezett nagy adósságok indokolat
lannak látszottak a hatóság előtt s nyilatkozattételre szólították fel
Leyrert, aki vagyoni romlását következőleg adta elő : 1790-től kezdve
LUDWIG bécsi könyvkötő, majd könyvkereskedő alkalmazottja volt
s szorgalmával rövid idő alatt sikerült gazdája üzletét olyan mér
tékben felvirágoztatni, hogy az összes bécsi könyvkereskedők ellen
ségeivé lettek. A bécsi könyvkereskedők rosszindulata Pestre is
követte, mert nem küldtek neki könyveket s így lehetetlenné
tették, hogy üzlete számára vásárló közönséget biztosítson. Már
bécsi vállalkozásai is azért nem sikerültek, mert bécsi kartársai össze
esküdtek ellene. 1795-ben ugyanis a HoFMEisTER-féle könyvkereske
dés administrátorával GRUNüdal társult, de GRUND nem teljesítette
szerződésszerű kötelezettségeit s a kiadói üzletet átvéve kénytelen
volt tőle különválni. Ekkor PALINGERIUS álnév alatt önálló üzletet
alapított, de LUDWIG, HOFMEISTER és GRUND cselszövései oda juttat
ták, hogy három év multán ezt az üzletet is kénytelen volt bezárni,
így jutott arra az elhatározásra, hogy Pestre költözik, ahová már
hosszabb idő óta eljárt a vásárokra. 1800-ban MÜLLER pesti lakatos
mestertől kölcsönvett 484 forinton megvásárolta a MEISZNER könyv
kereskedői jogát s bécsi boltjából megmentett könyvekkel új üzletet
alapított, aminél pesti rokonai támogatására számított. Közben egyik
bécsi barátjával társulva latin klasszikusokat adott ki, de tőke hiányá
ban nem tudta üzletét megfelelő könyvekkel ellátni, a bécsi keres
kedők pedig nem hiteleztek neki. Hogy a bajon segítsen, részben
külföldi munkák utánnyomásával foglalkozott, részben pedig kézira
tokat vett át bizományba. Az utánnyomással azonban megjárta,
mert p. o. a Medicinische Bibliothek című munkát TRATTNERnál hitelre
kinyomatta, de olyan rossz munkát kapott, hogy nem tudott számára
kelendőséget biztosítani. Ekkor kezdett kölcsönöket felvenni. Elő
ször OFFENHEiMERtől kapott hat hónapra 1000 forintot, de a határ
idő lejártakor nem tudott fizetni s kénytelen volt uzsorakamat elle1

Pestvárosi levéltár. Rel. a. m. 7461.
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neben halasztást kieszközölni. Az 1801. évi nemesi felkelés s a p o 
zsonyi országgyűlés következtében adósai nem fizettek s kénytelen
volt újból uzsorásokhoz fordulni. Közben újabb orvosi munkákat
n y o m a t o t t ki, amiért a pesti TRATTNERnek, a bécsi ScHMiDnek, a
váci GoTTLiEBnak s a pesti PATCKÓnak, valamint a budai egyetemi
nyomdának mintegy 25.000 frtot fizetett ki.
Mintegy két év előtt szerencsétlen vállalkozásba fogott, nagy
mennyiségű könyvet szállított fel Bécsbe GRUNDnak, amit n e m lehetett
értékesíteni s kénytelen volt becsértéken alul elvesztegetni, h o g y a
visszaszállítás költségeitől megszabaduljon. 1805-ben a zsidó W O L F I N GER

közvetítésével

RICHTER,

JERIKOLO,

STEINHAUSER,

STICHMAYER,

JANITSÁR s Metz kereskedőktől kendőket, borokat s fűszereket vett
át váltókra magas árakon, amelyeket úgyszólván áron alul volt
kénytelen értékesíteni. S mikor váltóit kifizetni nem tudta, a zsidó
LEVY útján HERCZEG Károllyal került összeköttetésbe. HERCzEGtől
váltóra 4000 frtért dohányt vett át azon reményben, h o g y 3000
frtot fog kapni az áruért s 1000 frt veszteség ellenében pénzhez
jut. A dohányért azonban csupán 1000 frtot kapott s néhány hónap
pal utóbb LEVY 2 drb 3—3000 frtos váltóra 1 5 0 0 — 1 5 0 0 frtot szer
zett neki ugyanazon HERCZEG Károlytól. Ezek a váltók

rövidesen

esedékessé váltak s m i n t h o g y fizetni n e m tudott, uzsorakamattal
volt kénytelen haladékot szerezni s a HERCZEG-féle adósság, ami való
ság szerint csak 4000 frt volt, 12.000 frtra emelkedett.
LEVY azután újabb 2880 frtos BERGAUERnénak szóló váltó ki
állítására

bírta,

amiért csak 7 0 0 frtot

kapott. K é t hét múlva

LEVY közvetítésére 5920 frtos váltót állított ki BERGAUERné részére,
amiért ez ékszereket és 600 frtot adott át LEVYnek, de ő maga
csupán 1000 frtot kapott LEVYtől.
Az uzsoraügyletektől megundorodva, 1805 július 26-án a bécsi
Kunst-

und Industrie-Comptoirral lépett szerződésre s elvállalta

annak bizományi képviseletét. Számításaiban azonban ez alkalommal
is csalódott, m e r t n e m kapta m e g a szerződésileg kikötött áru
mennyiséget s beruházások útján újabb terhet vett magára. Ekkor
tárta fel a helyzetét BORÁROS János városbírónak s kísérletet tett
a békés megoldásra, hitelezői azonban, különösen BERGAUERné és
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Károly megakadályozták benne s 1806 április i-én az
üzletet zár alá helyezték.
Az eljárással megbízott tanácsnok összehivatta LEYRER nagyobb
hitelezőit, BRAUN Ágoston orvost (1500 frt), STÁHLY Reginát
(2500 frt), BERGAUER Évát (8800 frt), HERCZEG Károlyt (12.000 frt)
és GALLY Jakabnét (7388 frt) s minthogy LEYRER nyiltan bevallotta
fizetésképtelenségét, egyelőre úgy határoztak, hogy az ügyvitel
ellenőrzésére HERCZEG Károlyt küldik ki. Egyben LEYRER kérésére
ahhoz is hozzájárultak, hogy a leltározás tartama alatt ellátási költ
ségek címén LEYRERnek napi 5 frtot utalványoznak ki.
A leltározási eljárás gyorsan folyt s MAKK Antal tanácsnok
már 1806 április 25-én jelenthette, hogy a leltározással elkészült s
a vagyontömeg értékét 22.775 írtban, az adósságok összegét pedig
64.110 frtban állapította meg. Ez utóbbi megállapítás nyilvánvalóvá
tette, hogy az üzlet megbukott.
A csődeljárás kapcsán felvett üzleti leltár a kiadott munkákkal
(Verlags-Bücher) kezdődött, de itt vannak felsorolva a bizományi
könyvek is s így kiadványainak megállapítása nagyon nehéz. Ide van
sorozva p. o. LENHOSSÉK «.Menschliche Leidenschaften» (1806) című
könyve, amelyről a csődiratokból tudjuk, hogy csupán bizományban volt nála. Az utánnyomás útján előállított orvosi kiadványok
közé sorolhatjuk a «Vierundzwanzig untrügliche Recepté» (London,
1806) című munkát, amelyről a csődiratokból tudjuk, hogy PATZKÓnál nyomatta ki 1000 példányban. Hasonló utánnyomások még a
következők: MARKUS Herz: «Über die Brutalimpfung» (Pest, 1802),
AIKIN: «Erfahrungen über die Kuhpocken» (Pest, 1802) és BELL: «Lehr
begriff der Wundarzney-Kunst» (Pest, 1803). Legnagyobb vállalko
zása azonban GEBHARDI « Geschichte des Reichs Hungarn und der
damit verbundenen Reiche» című négykötetes müvének utánnyomása
volt, mely eredetileg Lipcsében jelent meg WEíDMANN-nál 1778 és
1782 között. LEYRER a szoros értelemben vett magyarországi rész
ről 1802-ben, az erdélyi és galíciai részről 1803-ban s végül a hor
vát és dalmát részről 1804-ben készített utánnyomat okát s mind
egyik jelentős példányszámmal volt képviselve az üzleti leltárban.
Hasonló utánnyomások lehettek a következő munkák: ROBERTSON

HERGZEG
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«Die Geschichte von Amerika», ARCHENHOLE «.Gustav Wasa König
von Schweden», melyek a leltár szerint Pesten jelentek meg.
LEYRER saját kiadmányai voltak «Die Stadt Pesth und ihre
Gegend» (1803), «Das liebenswürdige Mädchen aus Pesth» (1804),
«Die Margarethen Insel» (1805) s végül a leltár legelső tételét
képező «Bibliothek für die elegante Welt», mely Pesten jelent meg
1804-ben. Mindezekből megállapíthatjuk, hogy LEYRER rövid könyv
kereskedői pályafutása alatt sokat költött kiadványokra s ha meg
felelő tőkéje lett volna, nem érheti oly gyorsan a végzetes csapás,
mely üzletét korai sorvadásra ítélte.
A kiadványok után következett a szoros értelemben vett könyv
kereskedői anyag (sortiment) felsorolása, mely túlnyomóan német
és francia munkákból állott, de magyar könyvek is voltak benne.
Ilyen magyar könyvek voltak : «Adeline avagy az erdői veszedelmes
történetek» (1802), Miklós sógor (1802), A természetnek fia Lafon
taine után (1801), Gróf Bellafont avagy az afrikai leányka (1799),
Jetta a szép tündérasszony (1798), A világnak három részében
bujdosó (1798), Az emberi józan elmének gyakorlásai (1803), mind
egyik a kassai Landerer-nyomda terméke. Ezenfelül : Keresztény
katholikus betegeknek vigasztalója (1795), Endrődy János költemé
nyes munkáji (1801), Néma orvos (1805), Görög és római mythológia (1805), Báró de Maux történetei (1805), Néma mester (1802),
Hermolaus egyházi beszedi (1791) s mások, melyek a magyar
irodalom iránti érdeklődéséről tanúskodnak.
A leltárban kimutatott üzleti követelések körülbelül 2500 frtot
tettek ki s ezek egy része is behajthatatlannak van jelezve. Nagyobb
összegekkel szerepelnek az adósok között : ANNICH Pesten (98 frt),
SAMMER Bécsben (333 frt), KOHUT Temesváron (172 frt), WILD
Lembergben (139 frt), POLTT Prágában (91 frt), HOHENLEITNER Bécs
ben (123 frt), VÉGH Vereben (147 frt) és SAXENHOFFER Pozsegán

(122 frt); amiből megállapítható, hogy LEYRER a követeléseit be
tudta hajtani. Annál nagyobbak voltak a saját tartozásai s üzleti
adósságai közül a következőket emeljük ki : EULER Bécsben (592 frt),
KORN Boroszlóban (600 frt), BREÍTKOPF Lipcsében (1364 frt),
KROTZ Bécsben (941 frt), REIN Lipcsében (1000 frt), UEBEL Stutt-
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gartban (516 frt), GRÖTZINGER Reutlingenben (528 frt) ; amiből meg
állapítható, hogy nem csupán uzsorakölcsönökkel, hanem üzleti
tartozásokkal is meg volt terhelve.
LEYRER üzletét a gyors pusztulástól anyósa, GALLY Jakabné
mentette meg, aki mindaddig meg tudta akadályozni az árverés
végrehajtását, míg LEYRER a hitelezőivel ki nem egyezett vagy
haladékot nem kapott a fizetésre. Miután a hitelezők nagyobb részé
vel ily módon megállapodásra jutott, 1807 március 21-én kérte a
zárlat feloldását, amit a tanács 1807 április 18-án el is rendelt.
Innen kezdve azonban nem tudott boldogulni többé, mert törlesz
tendő adósságai óriási teherként nehezedtek rá s üzlete mindvégig
nagyon szerény maradt, amiből csupán szűkösen tudott megélni.
A LEYRER elleni csődeljárás egyetlen pozitív eredménye volt,
hogy üzletének egyik ága, a zenemű és mükereskedés, kivált belőle
és önállósult. Amint a csődeljárásból tudjuk, a bécsi Kunst- und
Industrie-Comptoir, amely zenemüvek, metszetek, térképek és festőművészeti kellékek árusításával foglalkozott, 1805 július 21-én
LEYRERrel bizományi szerződést kötött. E szerződés szerint LEYRER
15.000 frt értékű bizományi árút kapott tőlük, melynek elszállítá
sáról maga tartozott gondoskodni s az eladott árúkról havonként el
kellett számolnia. A metszetek és térképek bolti árából 30, a zene
müvek bolti árából pedig 40 százalék engedményt kapott, a többi
bizományi áru eladási árát szabadon állapíthatta meg. A bizományi
üzlet állandó ellenőrzésére a Kunst- und Industrie-Comptoir RABUS
Zsigmond nevű alkalmazottját rendelte ki, kinek fizetéséről LEYRER
tartozott gondoskodni.
Amint a LEYRER üzlete bírói zár alá került, a bécsi Kunst- und
Industrie-Comptoir azonnal kiválasztotta belőle a bizományi anyagot
s a leltározás eredménye szerint a könyvek, metszetek és térképek
értékét 7984 frtban, a zenemüvek értékét pedig 3286 frtban állapí
tották meg. Ebből azután önálló üzletet alapítottak Pesten, amire a
tanács 1806 április 9-én már engedélyt adott. Ez volt az első pesti
önálló mükereskedés.
Amint LEYRER a csődeljárás bonyodalmaiból kiszabadult, rögtön
új segélyforrás után látott, hogy üzlete fennmaradását biztosítsa.
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Már 1809 szeptember 26-án kölcsönkönyvtárnyitási jogot kért, de
kérését elvi okokból elutasították. 181 i-ben megújította kérését, de
akkor INSTITORIS Károly előzte meg. 1812-ben Budán próbált kölcsönkönyvtárt nyitni, de IVANICS Zsigmond előzte meg. 1813-ban végre
INSTITORIS Károllyal társult, hogy közösen nyissanak kölcsönkönyvtárt, de ez a kísérlet sem járt eredménnyel, mert tervüket nem tudták
megvalósítani. Végre m k o r 1815-ben INSTITORIS csődbe jutott, LEYRER
újból kísérletet tett a jog megszerzésére s ez a kísérlet végre ered
ménnyel járt. Ekkorra azonban LEYRER már nagyon rossz anyagi
viszonyok között élt, mert a biztosítékul követelt 400 frtot csupán
hosszas sürgetés után tudta megfizetni, a váci siketnémák intézetének
fizetendő évi 150 írttal pedig éveken át adós maradt. Szegénységére
hivatkozva végre annyit sikerült kieszközölni, hogy az évi díjat 150
frtról 75 frtra szállították le s ezt 1818-ig kifizette. 1819-től kezdve
ezt a díjat sem tudta fizetni, a kincstár pert indított ellene s 621 frtra,
felszaporodott adósságai fejében a 400 frt biztosítékot is lefoglalták.1
Az 1838. évi árvíz azután végleg tönkretette, mert nemcsak
könyvkészlete és bútorzata pusztult el, hanem maga is súlyos beteg
ségbe esett, amitől nem tudott többé szabadulni. 1840-ben aztán arra
szánta rá magát, hogy üzletét hasonnevű fiának adja át.
Ifj. LEYRER József 1810-ben született s 1827-ben végezte el a
gimnáziumot. A bölcselet tanulását betegsége miatt kénytelen volt
abbahagyni s atyja üzletében négy év alatt megtanulta a könyv
kereskedést. 1831-től 1834-igROTTENBILLERPéternél állott szolgálat
ban s így más kereskedelmi ágra tért volna át, ha atyja betegsége meg
nem változtatja szándékát. 1841 augusztus 19-én a helytartótanács enge
délyt adott számára, hogy atyja kishídutcai üzletét és kölcsönkönyvtárát átvehesse,de a 400 frt biztosítékot nem tudta lefizetni s így csupán
a könyvkereskedést tartotta fenn, amelyből alig lehetett megélni. 2
1851-ben aztán társul vette maga mellé LAMPEL Róbertet, aki
nem tudván Pesten könyvkereskedői jogot szerezni,3 ily módon
1

Pestvárosi levéltár. Int. a. m. 9778.
Pestvárosi levéltár. Int. a. m. 9778.
3
HARASZTI Károly: A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem múlt
jából. (1913.) 31. skk.
2
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kísérelte meg boldogulását. A társasági szerződést a váltótörvény
szék 1851 január 16-án iktatta be s 1851 február 25-én a pesti tanács
is tudomásul vette. Innen kezdve «LANTOSY József és LAMPEL» volt
a cég neve, mert ifj. LEYRER József 1846 augusztus 25-én LANTOSYra
változtatta a nevét. 1
1852-ben azután LANTOSY József a könyvkereskedői jogot és a
könyvkészletet eladta LAMPEL Róbertnek s miután a pesti könyv
kereskedők (EGGENBERGER és fia, EMICH Gusztáv, EDELMANN Károly,
HARTLEBEN Konrád, GEÍBEL Hermann, MÜLLER Gyula és KILIÁN
György) nem emeltek kifogást az átruházás ellen, 1852 december
16-án a helytartóság is hozzájárult s az üzlet a LAMPEL Róbert
tulajdonába ment át. 2
LAMPEL Róbert aztán a virágzás magas fokára emelte ezt a sokat
hányatott üzletet, amely a század végén egyike lett a főváros leg
keresettebb könyvkereskedéseinek. A LAMPEL-cég még ma is fennáll,
ámbár új tulajdonos kezében s hirdeti LAMPEL Róbert szakértelmét
és erélyét.3
1

Pestvárosi levéltár. 1850/52. évi iratok. 4394. sz.
Pestvárosi levéltár. 1850/52. évi iratok. 2379.
3
Életrajzát megírta SENNOVITZ Rudolf a Magyar Könyvkereskedők Év
könyve II. (1892) évfolyamában.
2

VIL
Hartleben Konrád Adolf.
(1803—1863.)

Nagyjelentőségű esemény volt a pesti könyvkereskedelem tör
ténetében HARTLEBEN Konrád Adolf megtelepedése, mert nem csupán
képzett könyvkereskedő, hanem nagyműveltségű ember is volt, aki
messze nyugatról, Mainzból került először Bécsbe s onnan hozzánk.
HARTLEBEN már 1801 október 18-án kérvényt adott be a pestvárosi
tanácshoz, melyben könyvkereskedői jogért folyamodott. Kérvényé
ben előadta, hogy az országos vásárok alatt alkalma nyílott meg
ismerni Pest óriási kereskedelmi jelentőségét s megállapította, hogy
Pesten nincs elég könyvkereskedő s hiányzanak a jó külföldi
könyvek. A pestvárosi tanács, a fennálló gyakorlathoz híven, a
könyvkereskedőktől kért véleményt, akik természetszerűen az enge
dély megadása ellen nyilatkoztak. 1801 december 14-én kelt be
adványukat négyen írták alá, t. i. WEINGAND és társa, a KILIÁNtestvérek, Kiss István és LEYRER József, ezek voltak 1801-ben Pest
város könyvkereskedői. A beadvány abból indult ki, hogy HARTLEBEN nem ismerheti a pesti könyvkereskedői viszonyokat, mert
mindössze kétszer fordult meg Pesten. Külföldi könyvekkel annyira
el vannak látva, hogy kizárólag ezek eladásából tartják fenn magu
kat (grösstenteils von dem Handel ausländischer Bücher leben),
a belföldi könyveket a könyvnyomtatóknál és könyvkötőknél is
meg lehet kapni s ezek száma Pesten 10. A pesti könyvkereskede
lem súlyos helyzetét azzal is bizonyítják, hogy egymásután csődbe
kerülnek s rámutatnak STROHMAYER, PAUER, LINDAUER és MEISZNER
eseteire. A megmaradt könyvkereskedők is csupán úgy tudják a szük
ségeseket megkeresni, hogy állandóan beutazzák az országot s ezen
felül vásárokra is járnak. HARTLEBENÍ azzal vádolják meg, hogy
soha nem tanulta a könyvkereskedést, hanem mint kivándorolt
mainzi diák Bécsben néhány regényt kinyomatott, amit aztán egyik
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mükereskedés útján áruba bocsátott. Azzal vádolják továbbá, hogy
nincs is elegendő tőkéje, mert a LINDAUER üzletét nem tudta meg
vásárolni s a vevőtől 50 frt útiköltséget volt kénytelen kölcsön
kérni. Végül rámutatnak arra is, hogy a STROHMAYER könyvkeres
kedői joga még nincs értékesítve, tehát egy ötödik könyvkeres
kedés felállításával is számot kell vetni.
E beadványra HARTLEBEN 1802 január 15-én terjedelmes ellen
irattal válaszolt, melyben a felhozott ellenvetéseket sorra megcáfolta.
Mindenekelőtt megállapítja, hogy Pest az ország első kereskedő
városa, ahol rengeteg idegen megfordul, az ipar és kereskedelem
erősen fejlődik, tehát a könyvkereskedések számát korlátozni tel
jesen indokolatlan. Előadja, hogy atyja mainzi tanár és udvari taná
csos, ő maga eredetileg katonának készült s mint kadét 1795-ben
19 esztendős korában szülei kívánságára hagyta el a katonai szol
gálatot, ahol feljebbvalói teljes megelégedését sikerült kiérdemelnie.
Miután bátyja a salzburgi érsek hívására tanári állást vállalt, ő maga
is Bécsbe költözött, ahol egyetemi tanulmányokkal foglalkozott s
1797-ben az egyetemi brigádban zászlósi tisztet viselt. 1797-től
kezdve 4 éven át DOLL bécsi könyvkereskedőnél tanulta a könyv
kereskedést s 1799 és 1801 között számos munkát adott ki Bécs
ben, melyekből a pesti könyvkereskedők is vásároltak. A LINDAUERüzletet meg akarta vásárolni, ez ügyben kétszer is Pesten járt, de a
pesti könyvkereskedők mesterkedése meghiúsította szándékát, a
könyvanyag nem könyvkereskedő kezébe jutott, aki kárpótlásul
50 frtot ajánlott fel neki. Minthogy 3 esztendőn belül kiadványokra
10.000 frtot tudott fordítani, nem áll meg a pesti könyvkereskedők
azon ellenvetése sem, hogy az üzletalapításhoz nincs megfelelő
tőkéje. S végül a mostani pesti könyvkereskedők egyike sem vette
pénzért a könyvkereskedői jogot, hanem felsőbb engedéllyel nyi
totta meg boltját.
HARTLEBENnek nem sikerült meggyőznie a pestvárosi tanácsot
kérése jogosságáról, az engedélyt nem adták meg neki. Erre Budán
megvette az IVANICS Zsigmondi könyvkereskedői jogát s 1802
1

Ofner und Pester Zeitung, 1802 május 27-i szám.
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december 18-án a nádorhoz fordult azon kéréssel, hogy engedje
meg neki üzletének Pestre való áthelyezését. Kérésének támogatá
sára elősorolta, hogy külföldi munkáknak magyarra fordításává
máris jelentős anyagi áldozatot hozott, de Buda nem alkalmas hely
arra, hogy a munkákat megfelelően értékesíteni tudja. Kérése támo
gatására azt is felhozta, hogy antiquariátust szeretne alapítani, amely
ben különösen a régibb történettudományi irodalmat árusítaná s
ilyen antiquariátus alapítására egyedül Pest a megfelelő hely, ahol
egyetem is van. Hivatkozik Bécs város példájára, ahol 10 antiquariá
tus áll fenn s ezzel szemben Pesten egyetlenegy sincs. Antiquariá
tus vezetésére különösen azért tartja magát alkalmasnak, mert
franciául és olaszul is beszél.
A helytartótanács 1803 február 15-én a pestvárosi tanács ellen
zése dacára is megadta HARTLEBENnek a jogot, hogy Pesten könyv
kereskedést alapíthasson s határozatát azzal indokolta, hogy a lakos
ság számának emelkedése Pesten szorosan összefügg a kereskedelem
fejlődésével s azért egy újabb könyvkereskedő megtelepedése csak
előnyös lehet a lakosságra.1 így jutott a 27 esztendős HARTLEBEN
Konrád Adolf Pesten könyvkereskedői joghoz s alapította a Váci
utcában sokáig fennállott könyvkereskedését.
Minthogy HARTLEBEN már pályája kezdetén könyvkiadással fog
lalkozott, természetes volt, hogy pesti megtelepedése után is a könyv
kiadásra helyezte a súlyt. SENNOWITZ Adolf HARTLEBENről írott töre
dékes életrajzában2 helyesen jellemezte HARTLEBEN könyvkiadói
tevékenységét s ebből megállapíthatjuk, hogy kezdetben magyar
könyvek kiadásával kísérletezett, mikor azonban e kísérlettel nem
érte el a várt eredményt, német könyvek kiadására adta magát s ezirányú tevékenysége utóbb túlsúlyra jutott. Ennek oka a magyar
irodalom fejletlenségén kívül abban keresendő, hogy a magyar
könyvek olvasóközönsége nem volt nagy s magyar könyvek ki
adásával nagy üzleti eredményeket elérni HARTLEBEN pályája kezdetén
1

Pestvárosi levéltár. Rel. a. m. 3912.
Magyar könyvkereskedők évkönyve VI. (1896) évi. V—XXVIII. 11. a
Corvina 1882 évf. 23., 26. és 27. számaiban megjelent közlemény felhaszná
lásával.
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nem lehetett. Mikor aztán a magyar könyvek kiadása is jövedelmező
üzletté lehetett volna, HARTLEBEN már annyira benne volt a német
könyvkiadásban, hogy üzleti érdekei teljesen ebben az irányban
kötötték le.
1802 és 1831 közötti magyar kiadványai számát SENNOWITZ
41-ben állapítja meg, de kénytelen elismerni, hogy ezek túlnyomó
részben üzleti cikkek voltak, a magyar irodalom számára érdemleges
gyarapodást alig jelentettek. Ezzel szemben ugyanazon időszak alatt
71 német munkát adott ki, melyek közül 18 földrajzi, 15 történeti
és 12 szépirodalmi munka volt. Még szembeötlőbb az eltolódás, ha
számbavesszük SENNOWITZ azon megállapítását, hogy 1813-ig egyetlen
német munkát nem adott ki, a felsorolt német munkák kiadása tehát
1813 és 1831 közé esett. HARTLEBEN német könyvkiadói tevékeny
sége különösen 1815 és 1826 között lendült fel, amikor is egyetlen
magyar munka sem jelent meg kiadásában.
HARTLEBEN Konrád Adolf könyvkiadói tevékenységéről tökéletes
képet nyerünk, ha 1857-ben kiadott könyvkiadói katalógusát vizs
gáljuk, amelyben azon munkákat is felsorolta, melyek a katalógus
kiadásakor már nem voltak kaphatók. 1 Ez a katalógus összesen
87 oldal terjedelmű s ebből mindössze 14 oldalt foglalnak le a ma
gyar kiadványok, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy HARTLEBEN magyar
kiadói tevékenysége aránylag szerény volt.
A magyar kiadványok benső értékére nézve kénytelen vagyok rá
mutatni arra, hogy bizony voltak közöttük ponyvairodalmi termékek
is. Különösen HOLOSOVSZKY Imre gyártotta azokat 1808-ban s ezek
az elfogyott kiadványok között szerepelnek, tehát nagy kelendőség
nek örvendtek. Ily ponyvaírodalmi termékek voltak : « Vitéz Káinoki
Móric vagy a magyar huszár a burgos háborúban», (•(•Lelemények»,
((Rózsika titkai». Voltak azonban értékesebb magyar kiadványai is,
mint: BAJZA kétkötetes világtörténete (1847), CSOKONAY Mihály
minden munkái (1847), EÖTVÖS «d falu jegyzője» (1845) és ((Magyar
ország 1514-ben» (1847), GARAY János tollrajzai (1846), JÓKAI Mór
((Hétköznapok» (1846), KEMÉNY Zsigmond ((Gyulai Pál» (1847),
1

Verlags-Katalog von Conrad Adolf HARTLEBEN, Buchhändler in Pest.

RÉGI PESTI KÖNYVKERESKEDŐK

65

Ignác beszélyei (1843) és torzképei (1844), PETŐFI Sándor
«A hóhér kötele» (1846) stb.
Ezekkel szemben a német kiadványok olyan nagy tömeget kép
viselnek, hogy az összehasonlítást nem is merjük megkísérelni. Itt
van mindjárt a 802 számra terjedő Belletristisches Lesekabinet, vagy
a 323 számot kitevő Neues belletristisches Lesekabinet, melynek
folytatását képezte 388 számmal Alexander DUMAS' historisch
romantische Gemälde und Reisebilder. Kezdettől fogva nagyon sze
rette a művészi jellegű kiadványokat s első kiadványa is (Erstes
Unternehmen vor dem Eintritt in den Buchhandel) a 6 mülapot tar
talmazó Malerische Darstellungen aus Osterreich (1801) ilyen
tárgyú volt, amelyért FRIGYES VILMOS porosz királytól elismerésben
részesült. Azonos természetű kiadványa volt az 1833—1842 kö
zött megjelent «Panorama der Osterreichischen Monarchie», amelyért
V. FERDINÁND királytól kapott kitüntetést, a Pittoreskes Souvenir
an die schönsten Ansichten der Donau, a Wundermappe der Donau
stb. Különösen szerette az illusztrált könyveket s ilyen kiadványai
voltak a Bildermagazin für allgemeine Weltkunde (1834—35), JAR
DINE «.Naturgeschichtliches Kabinet des Tierreiches» (1836—42),
MEDNYANSZKY «Malerische Reise auf dem Waagflusse in Ungarn»
(1844), Miniaturgemälde aus der Länder- und Völkerkunde (1826—
1828), Naturgeschichte der Affen (1837), der Colibri's (1836), der
Säugetiere (1836), der wiederkäuenden Tiere (1836), der Vögel
(1836), Pest und Ofen illustriert in 32 Originalzeichnungen von
R. ALT (1845), TREITSCHKE «Naturhistorischer Bildersaal des Tier
reiches» (1840—42) stb., melyeknek megjelenése eseményszámba
ment a német könyvpiacon. Mindezek arról tanúskodnak, hogy
HARTLEBENnek nem csupán kitűnő üzleti érzéke, hanem fejlett műízlése is volt. Mélyen fájlalhatjuk tehát, hogy könyvkiadói tevékeny
ségét nem szentelte fokozottabb mértékben a magyar irodalomnak,
mert nagyon jó szolgálatokat tehetett volna a nemzeti kultúra
ügyének.
Ennek a nagyarányú német könyvkiadói tevékenységnek az
eredménye volt, hogy HARTLEBEN 1844-ben könyvkiadói tevékeny
sége súlypontját Bécsbe tette át s ettől kezdve többnyire Bécsben
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tartózkodott. Pesti könyvkereskedésébe V. F. ALTENBURGERÍ vette
társul maga mellé s a könyvkereskedés ettől kezdve HARTLEBEN és
ALTENBURGER név alatt szerepelt. 1848-ban ALTENBURGER betegsége
miatt kivált az üzletből, amelyet HARTLEBEN hűséges munkatársai :
JEREMIÁSSY Vince, RÖHER Ágoston és STARCKE Ármin vezettek
tovább.
HARTLEBEN pesti könyvkereskedése 1848 előtt a legélénkebb
forgalmú üzletek közé tartozott s amint 1825-ben és 1830-ban
kiadott könyvjegyzékeiből1 láthatjuk, főleg természettudományi és
orvosi könyveket tartott raktáron, amelyek kiadásával is szívesen
foglalkozott.
HARTLEBEN Konrád Adolf 1863 április 5-én 85 esztendős ko
rában Bécsben meghalt s leszármazottak hiányában unokaöccsét,
HARTLEBEN Adolfot tette meg örökösévé, ki a kiadói üzletet Bécs
ben folytatta, a magyar kiadványokat pedig RÁTH Mórnak, az
EGGENBERGER-cégnek és a FRANKLiN-Társulatnak eladta.2 A pesti
könyvkereskedést HARTLEBEN Konrád Adolf fentnevezett munka
társai örökölték, akik egy ideig folytatták is az üzletet, 1870-ben
azonban a pesti HARTLEBEN-cég teljesen megszűnt.
GÁRDONYI ALBERT.
1

HARTLEBENS Bücherverzeichniss im Fache der Physik, Naturgeschichte
etc. Pest, 1825 (85 1.), Verzeichniss medizinischer Bücher. Pest, 1830 (90 1.).
2
1867-ben még megjelent a HARTLEBEN Adolf kiadó-könyvkereskedésé
ben megjelent magyar könyvek névsora. (Pest, 1867.)

